
Autumn 2017. Vol 12. Num 3

300

* Corresponding Author:
Peiman Hatamian, MSc.
Address: Department of Psychology, Faculty of Social Sciences and Education, Razi University, Kermanshah, Iran.
Tel: +98 (918) 9968103
E-mail: hatamian152@gmail.com

Research Paper
The Effect of Resilience, Self-Efficacy, and Social Support on Job Satisfaction Among 
the Employed, Middle-Aged and Elderly

1. Department of Psychology, Faculty of Social Sciences and Education, Razi University, Kermanshah, Iran.

Jahangir Karami1, Asiye Moradi1, *Peiman Hatamian1

Objectives Job satisfaction is defined as the level of fulfillment employees feel about their work, which 
can affect performance to a great extent. Given the importance of job satisfaction among middle-aged 
and elderly, this study aims to investigate the relationship between resilience, self-efficacy, and social 
support with job satisfaction among middle-aged and elderly population in Kermanshah, Iran.
Methods & Materials The study population consisted of all working middle-aged and elderly in Kerman-
shah in the year 2016. A total of 240 people (including 160 male and 80 female with age ranging between 
50-75 with average 66.87) were selected through convenience sampling. Research data was used col-
lected through the following questionnaires: General Self-Efficacy (GSE-10), Connor-Davidson Resilience 
Scale (CD-RISC), Specter’s Job Satisfaction Scale (JSS), and Multidimensional Scale of Perceived Social 
Support (MSPSS).
Results Data analysis was performed using correlation and regression analysis. The results showed a 
positive relationship between self-efficacy and resilience and job satisfaction. A significant positive re-
lationship was also found between social support and job satisfaction among middle-aged and elderly.
Conclusion According to the findings of this study, it can be concluded that self-efficacy, resiliency, and 
social support are predictor variables that be used to predict job satisfaction in the middle-aged and 
elderly.
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Extended Abstract

1. Objectives

here are a vast number of middle-aged 
and elderly people in society and a 
large number of them are employed. 
This clearly substantiates the need for 
further research to identify their priori-

ties of mental health. Considering the importance of 
job satisfaction among the working middle-aged and 

T
elderly people employed in various occupational sec-
tors, there is a need to devise profound solutions in-
crease their self-efficacy, resilience, and social support. 

Given that job satisfaction is one of the most important 
factors in job success, it can affect many variables such 
as the desire to leave a job [1]. Few studies in the past 
have studied the relationship of present variables with 
job satisfaction among middle-aged and elderly peo-
ple. Therefore, the present study has been conducted 
with the aim to determine the relationship of resilience, 
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self-efficacy, and social support with middle-aged and 
elderly job satisfaction employed in different parts of 
Kermanshah city of Iran.

2. Methods & Materials

The present study was a descriptive-correlational 
study. Statistical population of this study included 
all middle-aged and elderly people working in vari-
ous (formal or informal) occupational sectors of Ker-
manshah city in Iran in 2016. Among these people, 
240 were selected through available sampling. These 
people worked in different parts of the city and they 
were selected by coordinating with the centers and 
organizations they worked for. In order to protect the 
ethics of research, they were assured that none of the 
materials (questions) answered by any of the subjects 
will be made available to individuals, government, or 
private bodies and the results will only be used for a 
research study purpose. Then, the study questionnaires 
were presented to the participants. Finally, after col-
lecting questionnaires, all participants were appreci-
ated. Eventually, data were analyzed using correlation 
and regression statistical indices in SPSS-21 software 
(IBM Corporation, New York, USA). 

To collect data, the following tools were used: A) 
General Self-Efficacy questionnaire (GSE-10): The 
questionnaire was compiled by Military, Schwartz, and 
Jerusalem in 1996. Cronbach’s Alpha of this question-
naire is reported to be between 0.81 and 0.91 [2]; B) 
Connor and Davidson Resilience Questionnaire. This 
questionnaire was compiled by Kathryn M. Connor 
and Jonathan R. T. Davidson in 2003 as a means of 
assessing resilience [3]; C) Multidimensional Social 
Protection Perception Scale (MSPSS). This scale was 

made by Zimit et al. (1988) and has 12 items; and D) 
Spector’s Job Satisfaction Questionnaire (JSS). This 
test is called Occupational Satisfaction Measurement, 
which is made by Spector and has 36 substances.

It should be noted that this research is approved by the 
Ethics Committee of the Department of Psychology, 
Razi University of Kermanshah, Kermanshah, Iran.

3. Results 

The study findings showed a significant relation-
ship between resilience and job satisfaction between 
middle-aged and elderly in level of P<0.001, that is, 
the more this age group being resilient, the higher their 
job satisfaction will be. The findings of this study also 
showed that there is a positive relationship between 
self-efficacy with the elderly job satisfaction, that is, 
the higher self-efficacy of middle-aged and elderly 
people is, the higher job satisfaction they experience 
and vice versa, the lower their self-efficacy, the lower 
their job satisfaction will be. 

The findings of this study also showed that there is 
a positive and significant relationship between social 
support subscales (family support, friends support, and 
others support) and job satisfaction in the experimen-
tal group. The sample of the present study included 
240 people with mean age 66.87±1.93. In the sample 
examined, approximately 67% were male and the rest 
were women. To investigate the relationship between 
self-efficacy, resilience, and social support and job 
satisfaction, Pearson correlation coefficient was used. 
The results of the analysis are presented in the Table 1. 

Table 1. Relationship between social support subscales and job satisfaction

Variables 
Job Satisfaction

Correlation Significance Level

Resilience 0.27 0.001

Social support

Others support 0.25 0.001

Family support 0.37 0.001

Friends support 0.14 0.05

Total score 0.26 0.001

Self-efficacy 0.24 0.001
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The results stated in the Table 1 indicate that there 
is a correlation coefficient of (a) 0.27 exists between 
resilience and job satisfaction, (b) 0.26 exists between 
the total score of social support and job satisfaction, 
and (c) 0.24 exists between self-efficacy and job sat-
isfaction. These correlation coefficients are significant 
at P<0.001.

In addition, further regression analysis on results 
showed that predictive variables all together could pre-
dict 34% of change in job satisfaction. Accordingly, 
resilience with an impact coefficient of 0.43, self-effi-
cacy with an impact coefficient of 0.26, and social sup-
port with an impact coefficient of 0.29 could predict 
job satisfaction. In addition, focal correlation analysis 
indices in this study showed that among all the pre-
dictive variables, self-efficacy variable has the greatest 
relationship with the first composite or focal variable 
resulting from dependent variable (job satisfaction). 
The Wilkes’ Lambda test was obtained as 0.51, which 
means that about 49% of the variance of the criterion 
variable (components of job satisfaction) is predicted 
from existing variables.

4. Conclusion

The results of this study showed that there is a signifi-
cant relationship between resiliency, self-efficacy, and 
social support with the job satisfaction of employed 
middle-aged and elderly people. This result is consis-
tent with the results of the study by Keshavarz and 
Sarkhosh [4], Asgari, Naderi, and Heykal [5], and oth-
er relevant studies conducted in the past [6-10]. 

According to the results of this study, it can be said 
that present study variables has the ability to predict 
job satisfaction among employed middle-aged and el-
derly people. Therefore, it is recommended that man-
agers and employers take into account the impact of 
these factors on the job satisfaction of this age group. 
One of the limitations of the present study is that be-
cause the study population included middle-aged and 
elderly people, they were impatient in answering the 
questionnaires, and the researchers were confronted 
with problems in some cases.
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اهداف با توجه به اهمیت موضوع رضایت شغلی در بین میان ساالن و سالمندان، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تاب آوری، 
خودکارآمدی و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی در بین میان ساالن و سالمندان شاغل شهر کرمانشاه انجام شد.

مواد و روش ها جامعه آماری پژوهش شامل تمامی میان ساالن و سالمندان شاغل شهر کرمانشاه در سال 1395 بود که نمونه ای به حجم 
240 نفر به روش نمونه گیری در دسترس از بین آن ها انتخاب شد؛ شامل160 نفر مرد و 80 نفر زن در دامنه سنی بین 50 تا 75 سال. 
 ،)GSE-10( میانگین سنی آن ها نیز 1/93±66/87 بود. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسش نامه های باورهاي خودکارآمدي عمومي
پرسش نامه کونورو دیویدسون )CD-RIS(، پرسش نامه رضایت شغلی اسپکتور )JSS( و پرسش نامه مقیاس ادراک حمایت اجتماعی 

چندبعدی استفاده شد. 
یافته ها تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون انجام شد. نتایج نشان داد بین خودکارآمدی 
و تاب آوری با رضایت شغلی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین بین حمایت اجتماعی با رضایت شغلی میان ساالن و سالمندان 

شاغل نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 
نتیجه گیری با توجه به یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت که خودکارآمدی، تاب آوری و حمایت اجتماعی به عنوان متغیرهای 

پیش بین توان پیش بینی رضایت شغلی میان ساالن و سالمندان شاغل را دارند.

کلیدواژه ها: 
خودکارآمدی، تاب آوری، 

حمایت اجتماعی، 
رضایت شغلی، 

میان ساالن و سالمندان

تاریخ دریافت: 02 فروردین 1396
تاریخ پذیرش: 18 تیر 1396

مقدمه 

رضایت شغلی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است و 
می تواند بسیاری از متغیرها مانند تمایل به ترک شغل را تحت 
تأثیر قرار دهد ]1[ رضایت شغلی عبارت است از حالت عاطفي 
مثبت و در عین حال لذت بخشي که فرد از کار و شغل خود 
احساس مي کند ]2[. مي توان گفت رضایت شغلي، یکی از عناصر 
اساسي سالمتي روحي کارکنان و به طورکلي بهزیستي آن هاست 
ایجادکننده آن  و  ]3[. درباره رضایت شغلی، عوامل زمینه ساز 
نظریه هاي گوناگون و متفاوتي ارائه شده است که مي توان آن ها 
را به جنبه هاي دروني از جمله ویژگی های شخصیتی، عواطف و 
احساسات و عوامل انگیزشی و همچنین جنبه های بیرونی از جمله 
شرایط و ویژگی های سازمانی، اجتماعی و فرهنگی دسته بندی 
کرد ]4[. داوال و همکاران1 معتقدند که رضایت شغلي معیاري 
برای راضي و شادبودن کارکنان از شغلشان است ]5[. لوتونس و 

1. Dawal et al.

همکاران2 معتقدند که رضایت شغلی از مهم ترین موضوعاتی است 
که در هر سازمان باید به آن توجه کرد ]6[. 

یکی از متغیرهایی که با رضایت شغلی ارتباط دارد، تاب آوری 
است ]7[. تاب آوری عبارت است از توانایی سازگاری موفقیت آمیز 
گفته  انسان  توانایي  به  تاب آوري   .]8[ تهدیدکننده  شرایط  با 
مي شود که شرایط نامطلوب را با موفقیت پشت سر گذاشته است 
و با آن ها تطابق مي یابد و با وجود مواجهه با مشکالت زندگي به 
قابلیت هایی در زندگی دست مي یابد ]9[. هرچند ابتدا ورنر ]10[ 
مفهوم تاب آوری را در حوزه روانشناسی رشد مطرح کرد، به تدریج 
اجتماعی،  روانشناسی  مانند  روانشناسی  دیگر  حوزه های  به 
روانشناسی سالمندان و روانشناسی بالینی نیز وارد شد ]11[. از 
نظر فریبورگ و همکاران3 افراد تاب آور انعطاف پذیری بیشتری در 
مقابل شرایط آسیب زا دارند و خود را در برابر این شرایط حفاظت 

2. Luthans et al.
3. Friborg et al.

1- گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

رابطه تاب آوری، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی در بین میان ساالن و سالمندان 
شاغل
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نوعی  تاب آوری  که  باورند  این  بر  پژوهشگران   .]12[ می کنند 
ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی است 
]9[. ظرفیت تاب آوری پیش بینی کننده ای برای رضایت شغلی 
بین کارکنان میان سال و سالمند است ]13[. در مطالعه ای که 
کالین و همکاران به نقل از جورج، در بین پرستاران با سابقه کاری 
و سنی زیاد انجام دادند، نتایج نشان داد آن دسته از پرستارانی که 
تاب آوری بیشتری داشتند، در مقایسه با پرستاران دیگر رضایت 
شغلی بیشتری داشتند ]14[. در پژوهش دیگری که سوی و 
همکاران4 در چین روی گروهی از کارگران مسن شاغل تحت 
مراقبت انجام دادند، نتایج حاکی از آن بود که تاب آوری رابطه 
مثبت و معناداری با رضایت شغلی و کیفیت زندگی آن ها دارد 
]15[. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش های پیشین می توان گفت 
که تاب آوری نقش مهمی در رضایت شغلی کارکنان میان سال، 

سالمند و به طور کلی پابه سن گذاشته دارد ]14 ،13[.

 متغیر دیگری که با رضایت شغلی رابطه دارد خودکارآمدی است 
]16[. بندورا5 خودکارآمدي را مهم ترین عامل تعیین کننده براي 
تغییر رفتار می داند؛ زیرا می تواند بر انتخاب فرد در مراحل اتخاذ 
رفتار تأثیر بگذارد. همچنین باعث می شود فرد تالش بیشتري 
براي دستیابی به عمل صرف کند و در برابر مشکالت و موانع 
استقامت کند ]17[. بر اساس تئوری شناختی اجتماعی، باورهای 
خودکارآمدی فردی نقش مهمی در بروز رفتارهای گوناگون دارند 
]18[. خودکارآمدی نقش تعیین کننده ای در خودانگیزشی افراد 
مسن دارد؛ زیرا باور خودکارآمدی بر گزینش اهداف چالش آور 
به میزان تالش و کوشش در انجام وظایف، میزان استقامت و 
پشتکاری در هنگام رویارویی با مشکالت و میزان تحمل فشارها 
اثر می گذارد ]19[. زاهد و همکاران در پژوهشی که به بررسی 
رابطه رضایت شغلی با خودکارآمدی معلمان راهنمایی شهرستان 
مشکین شهر در سال تحصیلی 89-88 پرداختند، به این نتیجه 
معلمان  خودکارآمدی  با  شغلی  رضایت  بین  که  یافتند  دست 
همبستگی معناداری وجود دارد ]16[. عبدلی سلطان احمدی 
و همکاران نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که 
با رضایت شغلی و مؤلفه های آن رابطه  باورهای خودکارآمدی 

مثبت و معناداری دارد ]20[.

یکی دیگر از متغیرهای پژوهش، حمایت اجتماعی است. حمایت 
اجتماعی و به خصوص حمایت خانواده از جمله مهم ترین متغیرهای 
روان شناختی بین سالمندان است؛ زیرا حمایت اجتماعی یکی از 
با  می توانند  آن  کمک  به  مردم  که  است  شیوه هایی  مؤثرترین 
مشکالت سازگار شوند و با مسائل استرس آور کنار بیایند ]21[. 
حمایت اجتماعی به عنوان کمک ها و حمایت های اجتماعی خانواده، 
دوستان و دیگر افراد مهم تعریف شده است که فرد آن ها را با توجه 
به شرایط اجتماعی و فردی خود درک می کند ]22[. تعامل فرد در 

4. Siu et al.
5. Bandura

گروه های شغلی و سازمانی با دیگر افراد با عنوان حمایت اجتماعی یا 
روابط اجتماعی بررسی شده است ]23[. پژوهش های گذشته نشان 
می دهند که تأثیر حمایت اجتماعی بر سالمت مستقیم نیست، بلکه 
با استرس و ویژگی های شغلی تعامل دارد ]24[. نتایج پژوهش های 
پیشین حاکی از این است که حمایت اجتماعی رابطه معناداری 
با رضایت شغلی بین تمام گروه های سنی از جمله میان ساالن و 

سالمندان دارد ]27 ،26 ،25[.

گستردگی عظیم قشر میان سال و سالمند در جامعه و نیز 
شاغل بودن تعداد زیادی از آن ها بیانگر ضرورت تحقیقات بیشتر 
برای تشخیص اولویت های بهداشت روانی و توجه به مؤلفه های 
روان شناختی و نیز حمایت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن ها 
است. با در نظر گرفتن اهمیت رضایت شغلی بین میان ساالن و 
سالمندان شاغل در بخش های مختلف شغلی می توان راهکارهایی 
اجتماعی  و حمایت  تاب آوری  و  افزایش خودکارآمدی  برای  را 
ارائه کرد. از آنجایی که تاکنون هیچ پژوهشی درباره متغیرهای 
پژوهش حاضر با رضایت شغلی بین میان ساالن و سالمندان انجام 
تاب آوری،  رابطه  تعیین  هدف  با  حاضر  پژوهش  است،  نگرفته 
خودکارآمدی و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی میان ساالن و 

سالمندان شاغل در بخش های مختلف شهر کرمانشاه انجام شد.

روش مطالعه

پژوهش حاضر نوعی مطالعه توصیفی همبستگی بود. جامعه 
آماری این پژوهش شامل تمامی میان ساالن و سالمندان شاغل 
در بخش های مختلف شغلی )رسمی، غیر رسمی( کرمانشاه در 
سال 1395 بود که به روش نمونه گیری در دسترس 240 نفر که 
شامل 80 نفر خانم و 160 نفر آقا انتخاب شدند که در دامنه سنی 
50 تا 75 سال قرار داشتند. از آن ها که در بخش های مختلف 
شهر مشغول به کار بودند، برای رعایت اخالق پژوهش و پس از 
هماهنگی الزم با مراکز و سازمان هایی که این گروه نمونه در آن ها 
مشغول به کار بودند، کسب رضایت شد. سپس به آن ها اطمینان 
خاطر داده شد که هیچ کدام از مواد )سؤال ها( پاسخ داده شده توسط 
آزمودنی در دسترس اشخاص و سازمان های دولتی یا خصوصی 
قرار نمی گیرد و نتایج آن فقط برای مطالعه ای پژوهشی است. 
قرار  اختیار شرکت کنندگان  سپس پرسش نامه های موجود در 
گرفت و از آن ها خواسته شد اگر سؤاالتی از پرسش نامه را متوجه 
نشدند، از پژوهشگر بخواهند که مطلب را توضیح دهد. در آخر 
پس از جمع آوری پرسش نامه ها از تمامی شرکت کنندگان تشکر و 
سپاسگزاری شد. در نهایت داده ها با استفاده از شاخص های آماری 
همبستگی و رگرسیون با نرم افزار SPSS-21 تجزیه و تحلیل شدند. 

برای گردآوری داده های پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شد.
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)GSE-10( 6پرسش نامه باورهاي خودکارآمدي عمومي

این پرسش نامه  نظامي، شوآرتزر و جروسلم در سال 1996 
را تهیه کردند. این مقیاس 10 گویه چهارگزینه اي با دامنه 1 تا 
4 دارد که کمینه و بیشینه نمره آن در محدوده 10 و 40 قرار 
دارد. آلفای کرونباخ این پرسش نامه بین 0/81 تا 0/91 گزارش 
شده است، و ضریب همسانی درونی آن نیز بین 0/81 تا 0/91 
گزارش شده است ]28[. در ایران، رجبي )2006( این مقیاس 
را هنجاریابي کرد که ضریب آلفاي کرونباخ آن 0/82 به دست 
آمد ]29[ در پژوهش حاضر روایی پرسش نامه بررسی و آلفای 

کرونباخ آن 0/83 به دست آمد.

پرسش نامه تاب آوری کونور و دیویدسون7

 برای سنجش تاب آوری مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون 
این   )CD-RIS( دیویدسون  و  کونور  شد.  برده  کار  به   ]30[
پرسش نامه را با بازبینی منابع پژوهشی 1991-1979 در زمینه 
تاب آوری تهیه کردند. بررسی ویژگی های روان سنجی این مقیاس 
بخش  به  مراجعه کنندگان  عمومی،  جمعیت  گروه  شش  در 
مراقبت های اولیه، بیماران سرپایی روان پزشکی، بیماران با مشکل 
اختالل اضطراب فراگیر و دو گروه از بیماران مبتال به اختالل 
استرس پس از ضربه، انجام شده است. سازندگان این مقیاس بر 
این باورند که این پرسش نامه به خوبی می تواند افراد تاب آور را از 
غیرتاب آور در گروه های بالینی و غیربالینی جدا کند و می تواند 
در موقعیت های پژوهشی و بالینی به کار برده شود. پرسش نامه 
تاب آوری کونور و دیویدسون 25 گویه دارد که در مقیاس لیکرتی 
بین صفر )کاماًل نادرست( تا پنج )کاماًل درست( با دامنه 25-125 
نمره گذاری می شود. در ایران محمدی این مقیاس را هنجاریابی 
کرده است ]31[. تعیین روایی این مقیاس نخست همبستگی 
تا  با نمره کل به جز گویه 3، ضریب های بین 0/41  هر نمره 
0/64 را نشان داد. سپس گویه های مقیاس به روش مؤلفه اصلی 
تحلیل عاملی شد. برای تعیین پایایی مقیاس تاب آوری کونور و 
دیویدسون از روش الفای کرونباخ بهره گرفته شد و ضریب پایایی 

0/89 به دست آمد ]30[.

مقیاس ادراک حمایت اجتماعی چندبعدی8

زیمت، پاول، فارلی، ورکمن و برکوف9 این مقیاس را ساخته اند. 
12 گویه دارد و سه بعد حمایت خانواده، دوستان و دیگر افراد مهم 
را می سنجد ]32[. هر بعد این مقیاس 4 گویه دارد. پاسخ دهنده 
به هر گویه آن روی مقیاس 7 درجه ای لیکرت )1=کاماًل مخالف و 

6. General Self-Efficacy Scale (GSE-10)
7. Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RIS)
8. Multidimensional Scale of Perceived Social Support 
(MSPSS)
9. Zimet, Powell, Farley, Werkman, Berkoff

7=کاماًل موافق( پاسخ می دهد. ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس 
در مطالعه زیمت و همکاران برای زیر مقیاس های شخص مهم 
دیگر، خانواده و دوستان به ترتیب برابر با 0/91، 0/87 و 0/85 
بوده است. در پژوهش دیگر، ضریب آلفای کرونباخ آن برای بعد 
خانواده 0/88، دوستان 0/90 و دیگر افراد مهم 0/61 گزارش شده 
است ]33[. در پژوهش حاضر روایی پرسش نامه بررسی و آلفای 

کرونباخ آن 0/80 به دست آمد.

)JSS( 10پرسش نامه رضایت شغلی اسپکتور

 این آزمون سنجش رضایت شغلی نامیده می شود و اسپکتور 
آن را ساخته است. این آزمون 36 ماده دارد و برای ارزیابی نگرش 
به  این آزمون  به کار می رود. پاسخ ها در  کارکنان به شغلشان 
صورت 6 درجه ای از کاماًل مخالفم تا کامالً موافقم است. البته 
بعضی نمرات به صورت مثبت و بعضی دیگر به صورت منفی 
نمره گذاری می شوند. عبارت مثبت جمله ای است که موافقت 
با آن نشان دهنده رضایت شغلی و عبارت منفی جمله ای است 
که موافقت با آن نشان دهنده ناخشنودی شغلی است. ضریب 
روش  با  و  کرونباخ 0/91  آلفای  روش  با  آزمون  این  همسانی 
بازآزمایی در 18 ماده 0/71 گزارش شده است. ضریب پایایی 
این پرسش نامه با روش آلفای کرونباخ 0/86 به دست آمده است 
]34[. کمیته اخالقی گروه روان شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه 

این پژوهش را تأیید کرده است. 

یافته ها

نمونه بررسی شده پژوهش حاضر شامل 240 نفر می شد که 
بررسی شده  نمونه  در  بود.  آن ها 66/87±1/93  سنی  میانگین 
تقریباً 67 درصد مرد و بقیه زن بودند. در جدول شماره 1 میانگین 
و انحراف استاندارد متغیرها به تفکیک گروه آمده است. برای 
بررسی رابطه بین خودکارآمدی،تاب آوری و حمایت اجتماعی با 
رضایت شغلی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد، 
نتایج جدول  نتایج تحلیل در جدول شماره 2 آمده است.  که 
شماره 2 نشان می دهد که بین تاب آوری و رضایت شغلی ضریب 
همبستگی 0/27 وجود دارد، بین نمره کل حمایت اجتماعی و 
رضایت شغلی ضریب همبستگی 0/26 و بین خودکارآمدی و 
رضایت شغلی ضریب همبستگی 0/24 وجود دارد. این ضرایب 

همبستگی در سطح P>0/001 معنادار هستند. 

برای بررسی آثار خودکارآمدی، تاب آوری و حمایت اجتماعی 
بر رضایت شغلی از آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شد که نتایج 
تحلیل در جدول شماره 3 آمده است. نتایج جدول شماره 3 نشان 
می دهد که متغیرهای پیش بین همگی با هم می توانند 34 درصد 
تغییرات رضایت شغلی را پیش بینی کنند. بر این اساس تاب آوری 
با ضریب تأثیر 0/43 خودکارآمدی با ضریب تأثیر 0/26و حمایت 

10. Job Satisfaction Survey (JSS) 
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اجتماعی نیز با ضریب تأثیر 0/29توان پیش بینی رضایت شغلی 
را دارند.

در جدول شماره 4  کانونی  تحلیل همبستگی  شاخص هاي 
نشان مي دهند که از بین متغیرهای پیشبین، متغیر خودکارآمدی 
واجد بیشترین ارتباط با اولین متغیر ترکیبي یا کانونی حاصل از 
متغیر وابسته )رضایت شغلی( است. آزمون لمبدای ویلکز 0/51 
است. یعنی حدود 49 درصد از واریانس متغیر مالک )مؤلفه های 

رضایت شغلی( با متغیرهای موجود پیش بینی می شود.

بحث 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تاب آوری، خودکارآمدی و 
حمایت اجتماعی با رضایت شغلی میان ساالن و سالمندان شاغل 
شهر کرمانشاه انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که بین تاب آوری 
و رضایت شغلی میان ساالن و سالمندان رابطه معناداری وجود 
دارد. هرچه میزان تاب آوری این گروه سنی بیشتر باشد، رضایت 
نتایج  با  نتیجه همخوان  این  است که  بیشتر  نیز  آن ها  شغلی 
پژوهش های ]15 ،14 ،12 ،9 ،7[ است. همچنین نتایج پژوهش 
حاضر نشان داد که بین خودکارآمدی با رضایت شغلی سالمندان 

جدول 1. اطالعات توصیفی نمونه و متغیرهای پژوهشی

انحراف استانداردمیانگینمتغیر

64/6111/78تاب آوری

48/489/72خودکارآمدی

22/243/34حمایت اجتماعی ادراک شده

19/994/80رضایت شغلی

جدول 2. نتایج ضریب همبستگی بین متغیرها

متغیرها
رضایت شغلی

معناداریهمبستگی

0/270/001تاب آوری

حمایت اجتماعی

0/250/001حمایت دیگران

0/370/001حمایت خانواده

0/140/05حمایت دوستان

0/260/001نمره کل

0/240/001خودکارآمدی

 جدول 3. نتایج تجزیه وتحلیل رگرسیون برای پیش بینی رضایت شغلی

سطح معناداريBβTمتغیر پیش بینخالصه مدلمتغیر مالک 

رضایت شغلی

R=0/52

R2=0/34

F=45/22

P>0/001

0/180/439/170/001تاب آوری

0/310/264/910/001خودکارآمدی

0/200/296/370/001حمایت اجتماعی
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و  میان ساالن  هرچه  که  معنا  این  به  دارد.  وجود  مثبت  رابطه 
سالمندان خودکارآمدی بیشتری داشته باشند، به همان میزان 
رضایت شغلی بیشتری را تجربه می کنند و برعکس، هرچه میزان 
خودکارآمدی آن ها کمتر باشد، رضایت شغلی آن ها نیز کمتر 
است. این یافته ها همخوان با نتایج پژوهش های ]20 ،19 ،16[ 
است که در پژوهش خود نشان دادند بین خودکارآمدی و رضایت 
شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. کشاورز و سرخوش 
و  مدیران  شغلی  خودکارآمدی  رابطه  بررسی  به  پژوهشی  در 
تعهد سازمانی کارکنان با رضایت مشتریان در اداره کل ورزش 
و جوانان استان کرمان پرداختند. یافته های تحقیق نشان داد که 
خودکارآمدی شغلی مدیران با تعهد سازمانی کارکنان و رضایت 
مشتریان ارتباط مستقیم و معناداری دارد ]35[. شینز و همکاران، 
به نقل از کشاورز و سرخوش دریافتند که عوامل خودکارآمدی 
فردی و جمعی نقش تعدیل کننده در رابطه با فشارزاها و استرس 
شغلی ایفا می کنند، یعنی به میزانی که خودکارآمدی باال باشد، 
افراد استرس شغلی کمتری را تجربه می کنند و در عین حال 

رضایت شغلی بیشتری دارند ]35[.

و  مثبت  رابطه  که  داد  نشان  پژوهش  این  نتیجه  همچنین 
)حمایت  اجتماعی  حمایت  مقیاس های  خرده  بین  معناداری 
خانواده، حمایت دوستان و حمایت دیگران( و رضایت شغلی در 
گروه آزمودنی وجود دارد که این نتیجه همسو با نتایج پژوهش های 
پل و همکاران11، هریس و همکاران12 و بروق13 ]27 ،26 ،25[ 
است. با توجه به نتیجه پژوهش حاضر از بین خرده مقیاس های 
حمایت اجتماعی، خرده مقیاس حمایت خانواده بیشترین رابطه 
را با رضایت شغلی در بین سالمندان و میان ساالن دارد. عسگری، 
ویژگی های  رابطه  بررسی  به  که  مطالعه ای  در  و هیکل  نادری 

11. Paul et al. 
12. Harris et al. 
13. Brough  

زن  معلمان  شغلی  رضایت  با  اجتماعی  حمایت  و  شخصیتی 
شهر اهواز پرداختند، به این نتیجه دست یافتند که بین برخی 
برون گرایی  )وجدانی بودن،  ویژگی های شخصیتی  مؤلفه های  از 
رابطه  معلمان  شغلی  رضایت  با  اجتماعی  حمایت  و  توافق(  و 
مثبت و معناداری وجود دارد ]36[. عسگری و نکل زاده نیز در 
پژوهشی که به بررسی رابطه استرس شغلي و حمایت اجتماعي 
با خشنودي شغلي در کارکنان شرکت ملي حفاري پرداختند، به 
این نتیجه دست یافتند که بین استرس شغلي و خشنودي شغلي 
رابطه منفي معنا داري وجود دارد، ولی بین متغیرهای حمایت 
اجتماعي و خشنودي شغلي رابطه مثبت معناداري وجود دارد 
]37[. گفتنی است که تا به حال در ایران پژوهشی که در آن 
متغیرهای پیش بین حاضر به بررسی رضایت شغلی در سالمندان 
باشد، انجام نشده است. بنابراین از این لحاظ یافته ها کاماًل تازه و 

خاص هستند. 

نتیجه گیری نهایی

با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که بین تاب آوری، 
خودکارآمدی و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی میان ساالن و 
سالمندان شاغل رابطه وجود دارد، یعنی اینکه متغیرهای حاضر 
و  مدیران  به  بنابراین  دارند.  را  شغلی  رضایت  پیش بینی  توان 
کارفرمایان توصیه می شود که تأثیر این عوامل را بر رضایت شغلی 

این گروه سنی در نظر داشته باشند.

محدودیت ها

این پژوهش نیز مانند سایر پژوهش ها محدودیت هایی دارد، 
شامل  حاضر  پژوهش  نمونه  اینکه  به  توجه  با  اینکه  جمله  از 
میان ساالن و سالمندان شاغل شهر کرمانشاه بود، در تعمیم نتایج 
باید جانب احتیاط را رعایت کرد. از جمله محدودیت های دیگر 
پژوهش حاضر این است که چون جامعه بررسی شده شامل گروه 
میان ساالن و سالمندان بود و به دلیل سن زیاد و کم حوصلگی 

جدول 4. ضرایب استاندارد، ضرایب ساختاري و دیگر شاخص هاي تحلیل همبستگي کانونی

متغیرها
ضرایب

واریانس مشترکضرایب ساختاريضرایب استاندارد

تاب آوری 

خودکارآمدی

حمایت خانواده

حمایت دیگران

حمایت دوستان

0/29

0/31

0/26

0/26

0/16

0/61

0/54

0/47

0/19

0/41

0/51= لمبدای ویلکز

RS=0/49

F=9/35

P>0/001
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در پاسخ گویی به پرسش نامه ها در برخی از موارد پژوهشگران با 
مشکل مواجهه می شدند. 

پیشنهادها

پیشنهاد می شود که در پژوهش های آتی میان ساالن شاغل 
استان های دیگر نیز بررسی شوند. همچنین پیشنهاد می شود که 
در پژوهش های آتی درباره متغیرهای حاضر در قالب طرح های 

آزمایشی مطالعه شود.

تشکر و قدر دانی
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